Harangszó
XIX. évf. 10. szám

Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: Kiv 20,1-17

Evangélium: Jn 2,13-25

2015. március 08.
Szentlecke: 1Kor 1,22-25

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
Jövő vasárnapi (NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA) szentírási szakaszok: olvasmány:2Krón 36,14-16.19-23; szentlecke:Ef 2,4-10;
evangélium: Jn 3,14-21
Várom az örök életet
Ha jól belegondolunk, pszichológiai szinten igazából nem az örök életet várjuk, egyszerűen nem akarunk meghalni. A Szentírás szerint jól
van ez így: szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten az ő választottainak készített. Az örök életről a hit beszél nekünk. Az a hit, hogy
Isten, aki föltámasztotta Jézust, bennünket is vár, és olyan életet akar adni, amely mindenféle szempontból legyőzi a halált.
Beszélgetéshez kérdések:
- Mit jelent számomra az örök élet reménye?
- Kit volt nehéz az örök életbe elengednem?
- Milyen szempontból érzem korlátozottnak a mostani életemet?
Isten kegyelmét, és elfogadjuk lehetőségeink korlátait, akkor bízni
Ferenc pápa nagyböjti üzenete (2.)

fogunk azokban a végtelen lehetőségekben, amelyeket Isten szere-

3. „Erősítsétek meg szíveteket” (Jak 5,8) – az egyes hívő ember

tete tartogat számunkra. És ellen tudunk majd állni az ördögi kísértésnek, mely el akarja hitetni velünk, hogy egyedül meg tudjuk

Egyénileg is érint minket a közöny kísértése. Telis-tele vagyunk

váltani magunkat és a világot.

felkavaró hírekkel és képekkel, amelyek emberek szenvedését tárják elénk, ugyanakkor tejesen tehetetlennek érezzük magunkat,

Azért, hogy legyőzzük a közömbösséget és a mindenhatóságra

hogy segítsünk nekik. Mit tegyünk, hogy az ijedtség és a tehetet-

való igényeinket, azt szeretném kérni mindenkitől, hogy ezt a

lenség spirálja ne nyeljen el minket?

nagyböjtöt „szívünk képzésének” útjaként éljük meg, ahogy XVI.
Benedek mondta (vö. Deus caritas est enciklika, 31). Az irgalmas

Mindenekelőtt imádkozhatunk a földi és mennyei egyház közös-

szív nem jelent gyenge szívet. Aki irgalmas akar lenni, annak

ségében. Ne becsüljük le az olyan sok ember imájának erejét!

erős, megingathatatlan szívre van szüksége, mely bezárja kapuit a

Szeretném, hogy a 24 óra az Úrért elnevezésű kezdeményezést az

kísértő előtt, de nyitott Isten felé. Az ilyen szív hagyja, hogy átjár-

egész egyházban, egyházmegyei szinten is megtartsák március 13-

ja a Lélek és vigye a szeretet útjain, melyek a testvéreinkhez ve-

án és 14-én: ez az alkalom éppen az imádság szükségességét hiva-

zetnek. Alapjában véve szegény szív ez, vagyis ismeri saját sze-

tott kifejezni.

génységét, és a másik emberért éli életét.

Másodsorban, segíthetünk a szeretet különféle megnyilvánulásai-

Ezért, kedves testvéreim, szeretném veletek kérni Krisztust ebben

val, a hozzánk közel vagy tőlünk távol lévő embereknek az egy-

a nagyböjtben: „Fac cor nostrum secundum cor tuum” – „Alakítsd

ház számos karitatív szervezetének köszönhetően. A nagyböjt

szívünket a te szent Szíved szerint!” (könyörgés a Jézus Szíve li-

megfelelő idő arra, hogy kimutassuk érdeklődésünket a másik

tániából). Akkor erős és irgalmas szívünk lesz, éber és nagylelkű,

iránt, akár egy kicsi, de konkrét jellel, mely egyben kifejezi a kö-

amely nem hagyja, hogy bezárkózzon, és nem esik bele a közöm-

zös emberségben való részesedésünket.

bösség globalizációjának szédületébe.

Harmadsorban pedig, a másik szenvedése a megtérésre hív, mert a

Ezzel a jókívánsággal biztosítok mindenkit imáimról, hogy min-

testvér szükséglete életem törékenységére emlékeztet, illetve az

den hívő, minden egyházi közösség gyümölcsözően járja végig a

Istentől és a testvérektől való függőségemre. Ha alázattal kérjük
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nagyböjti utat, és kérlek titeket, imádkozzatok értem. Az Úr áld-

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:

jon meg és a Szűzanya őrizzen meg Benneteket.

Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: este 7 óra
Vasárnap: 10, ½ 12 és este 7 óra

Ferenc pápa

(Forr.: Magyar Kurír)

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: vasárnap: ½ 9
Szent István kápolna: hétfő – péntek: ½ 8; szombat: este 6 óra (előesti)
Zárdatemplom: hétfő – vasárnap: 7 óra

TOVÁBBI LITURGIÁK:
minden csütörtök: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna)

HIRDETÉSEK
+ Köszönjük Inotay György sokéves kórusvezetői és karnagyi
munkáját. Az idei passiót Vereczkei Attila fogja vezetni, ill.
hosszú távon Gyurácz Lászlóra számítunk vasárnap esti kántorként és kórusvezetőként.
+ Nagyböjt péntekjein plébániánk közösségei imádkozzák a keresztutat templomunkban este ¼ 7-től, Szeretnénk felhívni a
kedves hívek figyelmét, hogy a pénteki alkalmakra mindenkit hívunk és várunk, függetlenül attól, hogy ki, melyik közösségünk
csoportjához tartozik. Szándékunk, hogy heti elmélyülési alkalmakat biztosítsunk a keresztúti elmélkedésekkel, és mindez a hívek lelki üdvére szolgáljon! Következő péntekek keresztúti alkalmai: március 13. Beteglátogatók csoportja; márc. 20. Lelkes
közösség; márc.27. Fáklyás keresztút a városban (Jó pásztor közösség koordinálásával) – ezen a napon nem lesz a belvárosi
templomban keresztútjárás; április 03. (15óra) a Belvárosi temető
feletti stációknál a Jó Pásztor kápolnától a belvárosi és vízivárosi
képviselő-testületeink vezetésével.
+ Jövő héten, 12-én csütörtökön a plébánián az elsőáldozók szülei
számára tartunk szülői megbeszélést 16 órakor.
+ 12-én Csütörtökön a Kórház kápolnájában lesz a betegek miséje 16.30 órakor. A szentmisét Székely János püspök atya mutatja be. Gyóntatás 16 órától lesz a kápolnában.

+ Szombaton, 13-órától vasárnap hajnalig lesz Plébániánk szentségimádási alkalma, melyre hívjuk miden kedves testvérünket.
Délutánra kitettük a jelentkezési ívet, ill. az éjfél utáni időszakra jelentkezni kívánó testvéreket kérjük, hogy ezen szándékukat - lehetőség szerint - jelezzék Kovácsné Riának (elérhetősége a programot hirdető plakáton) Ez a programunk szorosan kapcsolódik a 24 óra az Úrért elnevezésű kezdeményezéshez, melyet Ferenc pápa nagyböjti üzenetében immár második éve hirdet meg. Kérjük ezért is a kedves hívek aktív és
buzgó jelenlétét ezen a programon!
+ Március 15-én 15h-kor a Karitasz keresztút járásra hív a Jó
Pásztor kápolnától a belvárosi stációkhoz.
+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyermekek,
akik nem tudnak még írni, rajzolják le – az evangéliumhoz kapcsolódva – Jézust amikor ostorral kizavarta a kereskedőket a
templomból.

Mária Rádió: Fm 97,4 Mhz ; Magyar Katolikus Rádió:Fm 92,5 Mhz
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Plébánia e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu
Telefonflotta ügyek: belvizegom@gmail.com
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